
 ח

 

  חבל

 

1132.  נפל לתו� באר'ח

 חבלי בט�

 

18.  מכריחי� אד� לשכור כרכרהב"ח

 ספנות�חברות

 

 763.  על נהר הדנפר מתחרות זו בזוס"ח

 חגורה

 

2434.  עושה מחיצה בי� מחיצתו העליונה של אד� ובי� התחתונה'ח

 חדר�

 

3109. משרת פרקליט בפטרבורג) פרוג ('ח 

)יו�צ�תיבת(ציו� �חובבי

2389. כצנלבוג�' שמואל ור'  פר� סכסו� בי� רצ"חבוועידה של 
2388.  אינ� מקובלי� בקובנוצ"ח
2967.  הדפיסו תמונתו של מונטיפיוריצ"ח
2667. הועד ביפו� ממני� את טיומקי� לראשצ"ח

2613. י" ביחס למרכז לישוב החדש באצ"חמחלוקת בי� עסקני 
2390.  דומי� כדגי� מלוחי�צ"חמתנגדי 

2588.  והמומר הצנזור לעבריתצ"חרשימת תרומות של 

))י!(רופא, )י!(חולה: ראה ג!) (ת(חובש

2857.  אומנת של תינוק עושה חיתול מסננת לחלב'ח
900. הדופק לא היה ולא נברא:  זק� לרופא'ח
901. זק�� מנסה כל דבר שהוא יודע להציל חיי'ח
904.  מציע חוק� לזק� גוסס'ח
986. וקר שנו האחרונה של הרב ע'ח
 903. שני:  רואה כתמי� אדומי� על גו" חולה וקובע'ח

)הרב כדי�,   עבירות על מצוות כשרות ואחרות�יהודי! , אכל)ל: (ראה ג!) (י!(חוטא

1738.  אוכל טרפה וקנאי� זועמי�'ח
1731. ידיי�� אוכל לח� בלי נטילת'ח
1733.  סוכות אוכל מחו� לסוכה בלילה הראשו� של'ח
1737.  במסעדה של גוי אוכל טרפה'ח
1740.  הרגיל לאכול טרפות יוצא ממסעדה כשרה'ח
1789.  מסרב לכל דר� של תשובה מלבד אחת'ח
120. תורה� עשיר רוקד ע� התורה בשמחת'ח
2998. איש הובא לרב בחול המועד סוכות� שנכשל באשת'ח

1606.  מאישתוהאחד נידו� להתנזר מעישו� והשני .' חשני

עצי!�חוטב

1487. מי� משתדכי�� ובתו של שואבע"חבנו של 



560.  ומלמד וההבדל ביניה�ע"ח
 

))י!(מומר: ראה ג!(חוט! 

863.  האדו� שלו מבקש עצה'חאחד שמתבייש ב
1902.  מתרחק מ� הבריות באוניה'חבעל 

1470?  'חהיכ� כתוב בתורה שאישה חייבת ב
2801. הוא יהודי אחראי שלו מעיד עליו ש'ח

חול

2662. 'חהיו� יהודי טומ� יהודי ב. 'חבעבר טמ� משה מצרי ב
81. פוזר על חתימתו של חנווני על שטר' ח

2596. 'חרוטשילד בונה על 

)הרב והגוססי!, )י!(פארו: ראה ג!) (לי!(חולה

1827.  מהרהר במלא� דומה ובפולסי�'חמ הכה� ה"אד
764. במחלת הי�' אד� ח

1749.  ירא את המות'חאשר ברודס ה
924.  אחרי ניתוח ברגל מראה לרופא את רגלו הבריאה'ח
  931. שתי אוזניו פקוקות במו�ו בא לרופא 'ח
921.  בא לרופא המאבח� שושנה'ח
909. באה אל הרופא ומתאוננת על מיחושי� שוני�' ח
 939.  באה אל רופא וגונחת'ח
 923. על רגלו הכואבת זק� בא לרופא לשאול 'ח
912. י הרופא הרואה שחורות" זק� נבדק ע'ח
911.  זק� קובל לפני הרופא שאינו מסוגל להשתי�'ח
 937. חש בכאבי� בחזהו בשעה שמתלבש' ח
947.  חש בכליותיו ועליו להביא את שתנו לבדיקה'ח
945. הרופא�הל� לרופא ואינו חושב לציית לעצת,  חש בלבו'ח
946. סוכרת ועליו להביא את שתנו לבדיקה חשוד ב'ח
 914. של הרופא" הכושל" מבריא בגלל טיפולו 'ח
916. א" נבואתו הקודרת של הרופא� מחלי� על'ח
 910.  משתעל והרופא נות� לו ס� לשלשול'ח
944, 943.  מתמקח על שכרו של הרופא הפרופסור'ח
3054. הטלית כתרופה. מנת להבריא�נאל� להזיע על' ח
2980.  סופר על שולח� הניתוחי� תחת השפעת ס� מייש�'ח
891. צרי� ללמוד אורח חיי� תקי�' ח
913. קובלת לפני הפרופסור על קיבתה המצערת אותה' ח
922.  קרתני בא לרופא לשאול על רגלו הכואבת'ח
925. א" טפול הרופא� שוכב במיטה ורגלו נפוחה על'ח

1787. די� של מעלה�ישאלו שאלות בביתאחרת   הוזהר שיגדל את זקנו'חיהודי 
 1635. חיי�� והחסידי� מנדבי� לו ימי'חצדיק 
690. חיי��והקהל מנדב לו ימי' חצדיק 

1869.  וקורא לרב לווידוי'חרב האפיקורו�י� 
1797.  הזמי� לביתו מני� יהודי� והתוודה לפניה�'חשמריל ה

 

 ))י!(בולשביק: ראה ג!(חולירה 

 

2794. הגדולי� בו אכלו טרפות. בבניי� סמולניי פרצה 'ח

)צות(חולצה

23.  מ� הקי� נשלח לפרובינציה נידחת'חעוד" ה
380.  היה בחו�'חיוס" שב לביתו מ� המרח� כשצדה הפנימי של ה' ר



  מקרא�חוקרי

 

1862.  דני� בקיו� הארכיאולוגי של משה רבנומ"ח

))של אבי הכלה(חת� : ראה ג!(חות� 
 

1715.  דורש מחתנו לצאת מביתו כעבור עשרה ימי�'ח
1718.  מתווכחי� בעניי� מזונות ובאי� לידי מהלומות� וחת'ח
1716.  וחת� באי� אל הרב לדיי� בעניי� מש� תקופת המזונות'ח
1719.  חש בשיניו של החת�'ח
78. מה שאני חייב זהו מה שיש לי:  לחתנו'ח
 

))י!(קמצ�, )י!(עשיר: ראה ג!(חזיר 

209. מיליו�� הוא כאילו היה לו חצי'חהגביר 
206. 'חממו� איו לו עדיי� א� כבר נעשה 

667. וג� מתנגד,  בעיני חסיד'חמתנגד נחשב כ

)י!(חז�

647.  והקבצ� הסומא המזמר'חה
511. אינו מתפלל תפילה בלחש) ס'יוסי גולדה ('ח
 514.  אי� ממני� אותו אלא א� הוא ג� שוחט'ח
521. פה�כבד,  באמריקה כמוהו כמשה רבנו'ח
3082.  בודק צהלת סוסי� בקול�'ח
513. י� הוצר� להיות ג� שוחט' בוולוז'ח
526. בלומנטל הקפיד שיקראו לו בשמו' ח
523.  בעבר היו נוהגי� לשי� את אגודל� תחת סנטר�'ח
509. כוח זיכרו��בעל' ח
)1635, 690 (517. �חיי� מתאמי� ביניה� את אור� חייה� ובעלי'ח
515. ו משורריו" ול'ח
524. הכנסת של הסייסי�� זק� מוזמ� לשיר בבית'ח
 )506�498 (507.  טיפש הנהו'ח
501. מבקש תוספת שכר מאת הפרנס ביחד ע� הרב והשמש' ח
502. מקדש על היי� והשמש מבדיל על היי�' ח
3081.  מקיש בקול� בדלת המיילדת'ח
3083) משל. ( שמשמיע בתפילותיו מתגאה בסלסוליו'ח
510. עצרת וגשמי� מתחילי� לרדת� מתפלל גש� בשמיני'ח
528.  נווד מבקש משורר אחד ממקהלת בודאפשט'ח
522. סשבתי הפרנ' י ר"נתמנה ע' ח
529.  עני שאבד קולו מבקש עזרה'ח
508. השנה� צוחק בשעת תפילת הנני העני בראש'ח
518. ו צרוד בא לעיר ע� משוררי'ח
1556, 512.  צרי� שיהיה נשוי'ח
1980.  שהוא ג� מורה ושוחט עומד לדיו לפני שופט גוי'ח
516. כשהיה, ה"ב, קולי חזק:  שהזדק�'ח
1303. עצי� מייקטרינוסלב� של קהילת אודסה וסוחר'ח
1339.  של ניטרה מחפש את המפתח של ארו� הקודש'ח

1187. טי�המדרש של החיי� החדש בבית'חטעותו של ה
504.  א� לא שוטה',חס היה 'יוסי גולדה

525. א� גדול כמחבר ניגוני�,  בלי קול'חניס� היה 
440. 'חעגלו� מסרב לשמש כ

505.  הוא שוטה'חכי סת� , מרדכי מוכיח�ברו�' ר
527. ושניה� רוצי� ואינ� יכולי�:  בחרסו�'חשני 
97. ל האריהאחד קולו נשמע לעכברי� והאחר קולו כקו: 'חשני 

 



 )  בדור–רכבת ונוסעיה : ראה ג!(חידה 

 

2672... שניי� הולכי� על ארבע:  ביחס לשליחי�'ח

חייט

471.  פולני'חאד� דומה ל
1259. אחד נעשה חייט והשני רב.  אב לשני בני�'ח
124. טוע� שמימיו לא שחקו מעבודתו' ח
153.."  .בזיעת אפ� "טוע� שמרוויח את לחמו בהתא� לפסוק ' ח
125.  לא הספיקו לו שישה ימי� לתפור קאפוטה'ח
127.  לבוש קרעי� רגיל לירד לפני התיבה'ח
979.  למכנסיי� הול� ליריד'ח
447. מהגר לאמריקה ונעשה ש� רב וכה�' ח
1326. החייטות לבנו� מוסר את תורת'ח
126. שתייה ותפירה: עליו ללמד שני דברי�' ח
1009. נות שני דגי� מלוחי�שולח את השוליה לק' ח
102. מלאכה מסוחר ששמט�תובע שכר' ח
123. תפר קאפוטה חדשה לרבי' ח

))י!(קצי�, )י!(טירו�: ראה ג!) (י!(חייל

2738.  בורח מ� החזית ומוש� אחריו גונדה'ח
2739. י המפקד"בורח מ� החזית וננז" ע' ח
2735.  בעת קרב שוכח את צבע הד�'ח
 2764. מדי� ליד תחומה של ווארשה גרמניי� עו'ח
1193. המדרש� זק� בבית'ח
2731. כאשר ניתכי� יריות,  יהודי אינו בורח'ח
2009.  יהודי גוסס וכומר'ח
2720.  יהודי השומר על תותח מסתלק'ח
2734.  יהודי זוע� בהתפוצ� רימו� בקרבתו'ח
2722. הכסא� יהודי לא חלק כבוד לקצי� ליד בתי'ח
2744.  לא יירה בניקולאי קיסר יהודי'ח
2740.  גרמני בחזית'ח יהודי לא ראה מימיו 'ח
2737.  יהודי לבש שריונו על גבו'ח
2743. יו��שבויי� יו�'  יהודי לוכד ט'ח
2732.  יהודי מבקש לדעת את מקו� השבי'ח
2733.  יהודי מעדי" את שבי הגרמני�'ח
2741.  יהודי מצטיי� ומיועד לצלב גיאורגי'ח
2742.  יהודי אוסטרי מחליפי� דגלי�'ח יהודי רוסי ו'ח
2768.  רוסיי� יוצאי� מכל מקו�'ח

 חכ!

 

264. ירושלי� מציע הלוואה למונטיפיורי� מחכמי'ח

חכמה

415. י ניסיו�" נרכשת ע'ח
214, 213.  עדיפה על עושר'ח

 חכמינו

 

1853? הא� כול� היו חכמי�, 'חהקדמוני� נקראי� 



 לבח)ל(

 

1912... יהודי;  אותהחולבי!כ "וא) למרעה(פרה מגרשי� אותה 

חלב

286. אכילתו נעשית גבינה,  אחרי מלפפוני� כבושי�'חהשותה 
1672?  בלבד למה לי לפרנס בהמה'חא� יש לי צור� בכוס : רווק טוע�

חלב�

54.  חוששת שהחלב לא יספיק ללקוחות'חה�אשת
3115. הנהר הגואי��ו במי מאבד את עגלתו ואת סוסי'ח
53. מודה בתוספת מי� לחלב' ח
3087.  מודיע לציבור שחלבו כשר לפסח'ח
1850.  משבח את החלב שלו ואת המי� שהוא מוסי"'ח

 חלבנית

 

3114.  בימי סיסרא והחלבניות של היו�'חההבדל בי� יעל ה

)ות(חלו!

825). עוגה(היפה והגלוסקה ' חה
1885. יבוא על שכנ� כפליי�, בוא עלי�כל מה שי:  מכריז'ח
1904, 1903.  על אושר המה הסיבה למריבות'ח
2853.  תרקב מלא דינרי�'ח

1728. 'ח�שאלת

)י!(חלו*

2650. שערי��י אישה ממאה" חשובי� כאומה ע'ח
3111. הקדשי�� כמוה� כבוני קדש'ח
3103.  שבכוח מוכ� לחרוש את אדמתו בחוטמו'ח
 

 חלוקה

 

1562.  מזו� וקדחת חלק בחלקשל' ח

)ועדה: ראה ג!(ישראל �חלוקת אר*

2686. י"  א'חאברה� אבינו מואש� ב
2685. אשכנז�י אינה נוגעת למושבת עולי" א'ח
2684. י עלולה לגרו� לתוצאות עגומות" א'ח

חל! וחכמיה

1082. אג� חל� לא יעבור לעול� על גדותיו
1071. לוניאורח בא לעיר ומחפש פלוני ב� פ

1055. המדרש�אזהרה לגנבי� כתובה על תנור בית
1069. אי� העישו� מזיק לבריאות

1033. המדרש החדש�לחיזוק התקרה מוכנסת לבית) מע�(אמלתרה 
3080. והוא נהג מנהגי אבלות. אישת� התאלמנה: אמרו לחלמאי

1040. המדרש מועלה באש להרוג את החתול�בית
1034. רהמרח� לציבו�בניית בית

1029. בניית תנורי� מחמאה



1057. הכנסת�בעל ואשתו נלכדי� בארגז המתגלגל לתו� בית
1075. האכסניה והאורח שנבצר ממנו לגנוב�בעל

1059. גימפל ב� טודרוס בוודאי אינו שמי
1036. הקהל�גנב הנמצא בגניבתו יוכנס לחדר

1052? הא� היה לרבי ראש או לאו
1041. ה בנהרהדג החצו" נידו� לטביע

1026. הזזת ההר
2109. החבטה הגדולה

)2140( 1062. תואר כשנולד�החת� המכוער הייה יפה
1048. החת� והכלה עומדי� תחת החופה כשפניה� מערבה

1044. הכלונסאות עלולות לנקב את השמי�
1037. הלבנה של חל� נגנבה

1083. המריבה הגדולה בי� חל� וזאמוש� ומעשה העז
1049. והסייס בדי� לפני הרביהעגלו� 

1070. הפונדקית עושה חשבו�
1025. המדרש�קודש בבית�הפרוכת לארו�

1030. הקפת העיר בגדר למנוע כניסת הקור
1065. הרב החלמאי כותב את השטר בשני צדדיו

1051. הרב תפוס בזנבו של העגל
1039. השמש מעיר את הישני�

1038. השמש נישא על שולח�
1043. העיר� זכויות היתר של עשיריויכוח על

1047. י גמגומו"זהותו של המת נקבעת ע
1060? חומו של קי� מהיכ�

1053. חזנה של חל� מגיע לעיירה הסמוכה
1084. חל� המטרופולי� לפתאי�

1064. חלמאי אבדה לו מידת כובעו
)1250 (1068. חלמאי אינו מאמי� שאביו מת

1077. יר אותוחלמאי בווארשה תמה שאד� זר מכ
1067. חלמאי הול� לקבל את פני אביו בתחנת הרכבת

1066. חלמאי היה מחזיר לשמש כל אוצר שאבד
3078. חלמאי זלדק� בטוח שדומה הוא לסבתו

3079.  חלמאי יוצא ביו� גש� ומטריה קרועה בידו
2111. חלמאי כועס על הקדמוני� שתקנו לעבר את השני� באדר

 3075. א מ� המי� ולמד לשחותצ: חלמאי לאד� טובע
1045. חלמאי לומד מ� העז

3077. חלמאי לוקח את התרופה כשהוא עומד ערו� במקווה
1061. חלמאי קושר סרט אדו� לרגלו למע� זיהויו

1080. חלמאי רואה את הי� בשעת שפל
1076. המחיה�חלמאי תמה כיצד הוכנס שולח� הביליארד לתו� בית

2112. לטלגר" כמוהו ככלב גדו
1074. כיכרות הלח� קטנות משל מקומות אחרי�

1079. הבית העומד למכירה�לבינה כדוגמת
1027. מדידת השטח הנוס" לבית הקברות

1042. מזרקה לכיבוי אש משמשת את השמש כמחס�
1063. מטוטלת השעו� זקוקה לתיקו�

1028. מידת קורות בני� ארוכות ממידת רוחבו של המבוי
1085.  הטיפש המופלג הוא החלמאימכל הטיפשי�

1078. מקל שנאבד בווארשה ונמצא ש�
1024. אשר יכיל את האדמה שנחפרת למע� יסודות הבית, נחפר בור

1056. הלבנה�הקהל כותב מכתב באותיות קידוש�סופר
3076. שועל בידו�עגלו� חלמאי רוכב על סוסו ושק שיבולת

1058. עז המלמד הנהפכת לתיש
1023. י� נישאי� במורד ההרקורות העצ
1072. היהודי היפה, רבי הירשל

1081. רב� של האפיקורסי� בחל�
1032. שומר החנויות בלילות הקרי� בחור"

1031. שומר הלילה הרואה את הגנבי� בלילה וכל אשר עשו



1054. חז� ותרנגול הודו, חלמאי: שלושה טיפשי�
1046. חל��שליח נשלח לזאמוש� לכוו� את שעוני

2110. ברו� הש�, שמות האווז והתרנגולת לא שונו
1073. שני חלמאי� וכרטיס אחד לוארשה

1022. י החלמאי�"תכנו� עיר ע
1035. המדרש�תליית קופסת הצדקה בתקרה של בית

 

 ))י!(בולשביק: ראה ג!(חמור 

 

2804. יתר בקבלת אוכל בשנת רעב חמור� דורש מלני� זכות'ח

חמות

1725.  שלו'חי אבטיחי� לאחד נושא שנ
1726.  התאבדה בתלייה וחתנה קורא לעזרה'ח

))י!(סוחר: ראה ג!) (י!(חנווני

30.  לבגדי� מוכר חליפה'חבנו של 
1511.  מבקשת להינשא רק לדוקטור'חבתו של 

1318. מחלי" דוד שבור בדוד חדש" מהימ� "'ח
3133. חובהדי� הבא לגבות את ה� החייב לספקו מעכב את עור�'ח
1412. התנצר בעקבות אחיו היוריסט�' ח
29.  וקונהו אינ� מתמקחי� על מחיר החליפה'ח
1354. מאזניי� המרמות�בעל ציציות ארוכות ואבני, שמי�� ירא'ח
21.  כפרי כותב לאביו על התפתחות הכפר'ח
24.  לאריג בלודז מבקש לתת למוכר שטר לתשעי� יו�'ח
81. מפזר חול על חתימתו לאריג חות� על שטר ו'ח
 3141.  לאריג מופיע במשפט בתורת עד'ח
84. לאריג קונה סחורה מגוי וחות� את השטר בעברית' ח
89.  לאריג קונה סחורה מגוי'ח
27.  לכלי� משומשי� ושלט הפרסומת'ח
3136.  למטעמי� אי� לו לא בשר ברווז ולא בשר אווז'ח
22.  קוני�קבורה ואי��אוכל ולצורכי� לצורכי'ח
34. עישו� מוכר סיגרה סרחו� שבסרחו�� לצורכי'ח
32". שמע"של קריאת " אחד" מארי� ב'ח
62. לילה� מבקש הלוואה מחברו בשעת'ח
33.  מוכר חליפה המתכווצת למחצית ממידתה לאחר הכביסה'ח
31.  מציע סודר לקונה המחשב את המחיר ע� עצמו'ח
 28. שבת�נזדרז לפתוח את חנותו במוצאי' ח
1694.  עני מפרנס את חמשת בניו המוצלחי�'ח
26.  קרתני אינו רוצה לשקר'ח
82.  קרתני בוכה בשעת חתימה על השטר'ח
25.  קרתני בחנות כלבו בכר�'ח
1359. משי מאת ספקו� קרתני גונב מטפחות'ח
85. קרתני ראוי למתנה מאת הספק שלו' ח
113.  שמט בגלל חלול שבת'ח

1896. כפור�יבי� אינ� מצליחי� להתפייס ביו� יר'חשני 
 

חנות כלבו

2825.  של הממשלה במוסקבה ריקה מכל סחורהכ"ח
 2824, 2823.  של הממשלה הבולשביקית גדולה ויש בה רק פקיד אחדכ"ח

)הרבי החסידי,)י!(צדיק, )י!(מתנגד, בעלי נסי! ופעל!: ראה ג!) (י!(חסיד

  3015. נו שבראנו לכבודוברו� אלוהי:  של בלז'חברכת ה



1514.  קצת מעוברת'חבתו של 
622. י זהובי� פדיו�" בא לצדיק ונת� ח'ח
1889. חיי� ומתחנ� שיקלל את יריבו'  בא לר'ח
855. ש ולח�" באי� לפונדק לסעודה שכולה יי'ח
677. יעקב ספור משל'  דורשי� מר'ח
604.  הול� לרבו שיעזור לפרתו היבשה מחלב'ח
650. מסתג" כמוהו כסוס ה'ח
1843. הכנסת ביו� כפור� ומשכיל בבית'ח
671.  ומתנגד דני� בתפילותיה� של כל אחד מה�'ח
589. שניה� יורשי� גיהינו�,  ומתנגד'ח
670) משחק מלי�. ( ונשמתו היתרה בסעודה השלישית'ח
615. משכבו של הרבי� טעה ונכנס לחדר'ח
619 . לא עלה לצדיקו בימי� נוראי�'ח
687. הטלפו� ומ� הטלגר",  למד מ� הרכבת'ח
983. י חייל מ� המשמר" מבוש� נחקר ע'ח
1834.  מבקש לדעת מתי משיח יבוא'ח
685.  מברכי� את הבורא ה� על הטובה וה� על הרעה'ח
679.  מגנה כל צדיק שאינו צדיקו שלו'ח
653.  ממשכ� את הטלית והתפילי�'ח
628) משל. (הדור�מספרי� על צדיק מצדיקי' ח
613.  משבח את רבו לפני מתנגד'ח
682.  משתי� על חלו� ביתו של הרבי'ח
654. מסחרוב משת" את הרבי 'ח
1117. מתערב בענייני משפחתו של אחיו הסוחר' ח
666. המדרש של מתנגדי� בשבת� מתפלל בבית'ח
2134. עיי" ומבוש� אינו מבחי� במיטה של מי הוא שוכב' ח
609. הוא יש� בשעה אחת יותר מאחרי� כל הלילה: בו על ר'ח
220.  עשיר וחסיד עני מבקרי� אצל הרבי'ח
602.  קובל לפני רבו על מצבו הכספי הירוד'ח
605.  קובל לפני רבו על עניותו'ח
2085". ביטול היש" שב לביתו לאחר דרשת רבו על 'ח
630.  שואל את רבו לטע� שיש באבלות על גלות השכינה'ח
659. ליאדי וקופוסט דני� בגדולת� של רביה�',  של ליבאבי�'ח
607.  של צדיקי� שוני� דני� בצדיקות� של רביה�'ח
3102. שמואל מוהילבר'  של ראדו� אינ� מכבדי� ר'ח
668. שנתפקר מלגלג על רבו שבעבר' ח

608, 606.  מספרי� בשבחיה� של רביה�'ח) שני(שלושה 
637. ת מתווכחי� על גדולת� של רביה� מאסכולות שונו'חשני 

673.  מבוש�'חתפילתו של 
 

  חרדי!

 

2687.  קנאי� מלגלגי� על הציונות'ח

 חר!

 

1581 ,454. גרשו�'  ר'ח

  חתול

 

1103.  אכל את הבשר'חה

 חתימה

  

58.  של רוטשילד על השטר דרושה בהחלט'חה

))י!(שדכ�, )י!(עשיר, )ות(אב: ראה ג!(חת� 



1701. כירורג: פה לבתו י'ח
1683.  יקבל תוספת נדוניה בתנאי� מסוימי�'ח
1126.  מאחר את הרכבת לחופתו'ח
3028. א� בתנאי� מסוימי�,  מוכ� לחתונה מיד'ח
1520, 1501.  מסרב להתחת� ע� המיועדת'ח
3027. אהבה מתו� איגרו�� מעתיק מכתבי'ח
1470.  נבהל מהכלה שאי� לה חוט�'ח
3038. קצי� למחרת חתונתו פוגש ב'ח
733, 732.  שוטה'ח
1491.  של בת העשיר עליו להיות עשיר ג� כ�'ח
178.  של הטבחית אינו מוצא ח� בעיני הגבירה'ח
1714.  שנא את החות� במבט ראשו�'ח

248. 'חפרנסתו האפשרית של ה

)חות�: ראה ג!) (של אבי הכלה(חת� 

1242.  הלמד� של המוכס�'ח
1717.  מזונות עד אשר יצמח זקנו יקבל'ח
 678.  מתנגד תוהה מדוע החות� אינו מאמי� בנסי�'ח

1875.  שאינו מדבר דברי חול בשבת'ח
1716.  תובע שתי שני� מזונות'ח


